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Tampere on valtakunnallisesti tärkeä risteysasema
sekä tavaraliikenteen keskusjärjestelyratapiha.
Tampere tavara (tuloratapiha) on Tampereen liiken-
nepaikan osa. Tuloratapihalta tavarajunat lajitel-
laan laskumäen kautta Tampere Viinikan lajittelu-
raiteille. Tuloratapihan raiteet ovat nykyisille juna-
pituuksille liian lyhyitä ja niitä on liikennemääriin
nähden liian vähän.

NYKYTILA
Tampereen liikennepaikka koostuu neljästä liikenne-
paikan osasta; Tampere tavara, Tampere Viinikka,
Tampere asema ja Tampere Järvensivu. Tampere ta-
varan (tuloratapiha) raiteet toimivat tuloraiteina. Pohjoi-
sesta ja idästä tulevat tavarajunat ajetaan tulo-ratapi-
halle lajitteluratapihan läpiajoraiteiden 820 ja 201
kautta. Tuloratapihalta tavarajunat lajitellaan lasku-
mäen kautta Tampere Viinikan lajitteluraiteille. Tam-
pere tavaralta erkanee kunnossapidon kiskovarastorai-
teisto ja radanpidon raiteisto sekä VR-Yhtymän yksityi-
nen varikkoraiteisto, jolla huolletaan kalustoa sekä sei-
sotetaan kiskobusseja ja vetureita.

Tallialueen raiteistolla on veturien tankkaus- ja hiekoi-
tusmahdollisuus. Tuloratapihan ja lajitteluratapihan yh-
distää laskumäki. Tuloratapihalla on nykyisin vain yksi
tavoitepituuden 750 m täyttävä raide. Tämä rajoittaa
Tampereen järjestelyratapihalle saapuvien junien pi-
tuutta, mikä vaikuttaa laajasti tavaraliikennejärjestel-
män tehokkuuteen, sillä junia joudutaan ajamaan tar-
peettoman lyhyinä.

Tuloratapihan raiteet ovat nykyisille junapituuksille liian
lyhyitä ja niitä on liikennemääriin nähden liian vähän.
Tuloratapihan kapasiteetti on ajoittain täynnä.

HANKE JA TAVOITTEET
Tuloratapihan parantamiseen sisältyy eteläpään raitei-
den pidentämiset sekä uuden ohitusraiteen rakentami-
nen.

Tavoitteena on mahdollistaa pidempien junien saapu-
misen järjestelyratapihalle ja sitä kautta junamäärän
vähentämisen, jolloin saavutetaan huomattavia liiken-
nöintikustannussäästöjä.

AIKATAULU
· Tuloratapihan jatkamisen suunnitelma on valmistu-

nut 10/2015.
· Rakentamissuunnittelu ja rakentaminen on käyn-

nistynyt 12/2017.
· Rakentamien kestää 1 vuoden. Käyttöönotto

v.2018

KUSTANNUKSET
Tuloratapihan raiteiden jatkaminen ja ohitusraiteen ra-
kentaminen, 8 M€ (MAKU130, 2010=100). Rahoitus
kuuluu 364-teemaan vuoden 2018 aikana.

VAIKUTUKSET
 Parantaa tavaraliikenteen toimintaedelly-

tyksiä valtakunnallisesti.
 Ohitusraiteen rakentaminen muodostaa

tuloratapihan länsipuolelle 750 metrin pi-
tuuden täyttävän ohitusraiteen, jonka
kautta voitaisiin ajaa järjestelyratapihan
ohittavia tavaraliikenteen junia.

 Lisäraide lisää tuloratapihan raidekapasi-
teettia.

 Käytön kustannukset vähenevät perus-
parannuksen ansiosta


